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Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNÀçÃO DE FISCÀL DE CON"RÀTO

Desiqna servidot para acomPanhar
fiscafizar a execução deste contrato,

Contrato n". 20180309
Def. Procesgo n". TOMADA DE PREÇOS N" 007/2018-
..,,ojeto Contratual: ContrataÇão de empresa espe lizad
estudos e projetos de engenharia viári
Corredor Viári-o - Ecológl-co no Municipio

a, n C arr
pa ra
à imp

exe cução de
doantaÇão

de t b PA.

so d
8

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO,
legais, considerando o disposto no art. 61 d

as at ribui Çõe s
de 21 de j unho

de 1993, e a cefebração de Contrato entre RA MUN]CIPAL DE

LTDA - ME ComoITAITUBA, como CONTRATANTE e ülT ENGENHARIA
CONTRÀTADA.

RESOLVE

7\

Art, 1" - Desj-gnar o(a) servidor (

o

ra designado deve

DE OLIVEIRA , CPE
ecuÇãô do obj eto

em regi st ro
o que for

GON L
n" 008.212.814-39, para acompanhar
contratado.

.\-. Àrt. 2o Determinar que o f is

Í - zelar pelo fiel cumprime
próprio todas as ocorrências à

do contrato, anotando
sua execução, determinando

necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e,
submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as dec.isÕes e as
providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - aval-iar, continuamente/ a qualidade dos serviços prestados e,/ou
materiais fornecidos pela CONTRATADA/ em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu periodo de validade, eventualmente,
propor a autoridade superior a aplicação das penalj-dades Iegalmente
estabel-ecidas;

III- atestar, formal-mente, nos autos dos processos, as notas fiscais

DE

Fls._

l
S

Át. úARÃNEão . N

e
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relativas aos serviços prestados e/ou aos materials fornecidos, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência

Art. {o - Esta Portaria

Àrt. 5" - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se,

. CumDra-se.

ao servidor designado e publique-se.

entra em vigor na data de sua publicação.

dísposíçÕ

PA, 06 de Setembro de 2018

MIR CLI

contrár.io.
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